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Studiens syfte är att undersöka lärares förhållningssätt till och erfarenhet av 
användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sin egen 
undervisning och att förstå vad det är som styr dem. 

Studien är kvalitativ, med intervjuer som forskningsmaterial. Intervjuerna är åtta till 
antalet och har genomförts på en kommunal skola med uttalad IT-profil samt på en 
kommunal skola utan uttalad profil i två skilda kommuner. Båda skolorna är skolor för 
grundskolans senare åldrar.

Resultatet visar hur attityden till IKT skiljer sig mellan de båda skolorna. Den skolan 
med uttalad IT-profil verkar ha ett öppnare förhållningssätt till IKT som pedagogiskt 
verktyg, men båda skolorna ser bristande tillgänglighet till att använda det som ett av de 
stora hindren. Det var heller ingen av informanterna som såg sig styrda att använda IKT 
i den egna undervisningen. Inte heller någon av dem sa sig tolka in styrdokumenten när 
det gäller att få med IKT i undervisningen.
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The purpose of this study is to investigate the attitude to and experience of information 
and communication technology (ICT) in teachers teaching and what motivates them.

The study is qualitative and its research material is based on interviews. There are eight 
interviews and they where carried out at one school with a stated IT profile and at 
another school without a stated IT profile. The two schools are located in different
municipalities, but both are secondary schools.

The result shows that there are differences in attitude between the two schools. The 
school with a stated IT profile seems to have a more open mind of using ICT when 
teaching, but both schools sees the lack of availability as one of the main hindrance for 
using it. None of the participating teachers saw themselves as controlled to use ICT in 
their teaching. Neither did the guiding principles from The National Agency for 
Education about using ICT affect their teaching.
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1 Bakgrund

I det här kapitlet kommer vi inledningsvis att presentera arbetet på ett sätt som ger 
läsaren en bakgrund till studien. Därefter definieras syftet med studien, som åtföljs av 
teori och tidigare forskning.

1.1 Inledning
Dagens svenska samhälle präglas av teknologi. De flesta i vårt land har mobiltelefoner,
datorer och tillgång till Internet1. Information flödar genom telefonnätet och man hör 
ofta uttryck som ”IT-samhälle” och ”Ett informationssamhälle för alla”. En av 
förutsättningarna för ”Ett informationssamhälle för alla” är att befolkningen har den 
kompetens, som krävs för att kunna hantera och använda verktygen inom 
informationsteknologi (IT) och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). 
Skolan är en plats för utbildning och kompetensutveckling inom, bland annat, IKT.
Drygt hälften av lärarna, 52 %, ansåg sig år 2003 ha tillräckliga kunskaper om IKT, i 
allmänhet. Det är en minskning jämfört med 2002 då motsvarande siffra var 59 %. 
(Statens institut för kommunikationsanalys, 2004). Lärare anses generellt sett, enligt 
Säljö & Linderoth (2002:119), ha dåliga kunskaper inom IKT. Därför görs det stora 
satsningar på att avhjälpa detta. Det finns till exempel, enligt Säljö & Linderoth, inget 
annat land som lägger ner så mycket pengar på att datorisera skolan som Sverige. 
Exempel på satsningar som genomförts och genomförs i landet är: Informations Teknik
i Skolan (ITiS), som bedrevs åren 1999–2002, vilket var ett stort projekt och satsning av 
regeringen för att få igång lärarlag där lärarna undervisade problembaserat med IT som 
verktyg och KK-stiftelsens2 projekt för att stimulera IT i lärarutbildningen (KK-
stiftelsen, 2004). Tillsammans har satsningar som dessa, enligt Riis (2000:14), kostat 
staten omkring 100 miljoner kronor. 

I grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2000) betonas vikten av 
användningen av IT. I skolämnena Bild3, Matematik, och Samhällsorienterande ämnen 
beskrivs användandet enligt följande:

Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven […] utvecklar sitt kunnande för 
att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av 
hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik (s. 9).

                                               
1 Under 2008 såldes 3,2 miljoner mobiltelefoner i Sverige (Mobiltelebranschen, 2009). Cirka 4,9 
miljoner personer i Sverige, i åldrarna 16 – 74, använde dator minst en gång per arbetsdag under 2008 
(Statistiska centralbyrån, 2009).  Cirka4,6 miljoner personer i Sverige, i åldrarna 16 – 74, använde 
Internet minst en gång per arbetsdag under 2008 (Statistiska centralbyrån, 2009).
2 KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) bildades 1994. Denna stiftelse driver 
projekt inom områden som: kompetensutveckling inom näringslivet, lärande och IT, utveckling av nya 
lärosäten och institut. KK-miljöer är en av de största satsningar någonsin, som ska hjälpa landets 
lärosäten att utveckla profilerade kunskaps- och kompetensmiljöer (KK-stiftelsen, 2009).
3 Skolämnens namn kommer att skrivas med versal för att tydliggöra syftningen till själva skolämnet.



- 7 -

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven […] utvecklar sin 
förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter (s. 27).

Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter 
att eleven […] utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt 
förhållningssätt till dessa (s. 66).

Flera av grundskolans mål handlar om att eleverna ska använda flera olika 
informationskällor. Det här bör med tanke på dagens och ett framtida samhälle innebära 
att IKT är ett av sätten att komma åt information. IKT kan ge ett nytt innehåll och ett 
annorlunda arbetssätt, som lärare med erfarenhet av datorstödd undervisning tar fram 
som det positiva. Enligt Jedeskog (1998:16) svarar lärare oftast på frågan om varför de 
egentligen använder datorer/IT, att det handlar om variation, motivation och 
individualisering. Entusiasmen, engagemanget och effektiviteten ses i många fall som 
större och elever visar upp skrivglädje framför datorerna. De kan också jobba mer 
självständigt, menar Jedeskog, vilket ger läraren chansen att ge extra stöd till dem som 
verkligen behöver det. På frågan varför datorer ska användas i skolan syns ofta svar om 
att det ger ungdomar en förberedelse inför yrkeslivet. Jedeskog menar att det är ett 
vanligt argument för användningen av datorer/IT i undervisningen, eftersom 
datorkunnande förväntas ge goda karriärmöjligheter. Vidare menar Jedeskog att ett 
oreflekterat användande av datorer/IT i undervisningen kan leda till att demokratiska 
spelregler, som bör finnas inom skolan, upphör att fungera.

Enligt nu gällande styrdokument ska eleverna i grundskolan kunna formulera frågor, 
söka svar, sammanställa, värdera, pröva, bedöma, analysera, kritiskt granska, ta 
ställning och reflektera. Inte sällan, menar Johansson, Nissen & Sturesson (1998:25ff),
framställs informationstekniken som det verktyg med vilket detta ska förverkligas. 
Wegerif & Dawes (2004) tar det ett steg längre och menar att eleverna även socialiseras 
med hjälp av IKT. 

Learning with computers in schools is a social activity in which the teacher plays a crucial 
role. Children are provided with direct teaching of speaking and listening skills to prepare 
them for talking, learning and thinking together as they use ICT (s. 1)

De flesta är övertygade om att IKT kommer att spela en väsentlig roll i våra skolor och 
för det grundläggande lärandet. Det har lett till att stora förhoppningar har knutits och 
knyts till användningen av IKT i skolan. För att uppfylla dessa förväntningar har 
kommuner och KK-stiftelsen gemensamt satsat stora resurser för att utveckla IT i 
skolundervisningen. Förtrogenhet med IT betraktas numera, enligt Höglund & Karlsson
(1998:5), som både en självklarhet och en nödvändighet att ha med sig från skolan ut i 
vuxenlivet.

1.1.1 Egna erfarenheter

Vi är nu i slutet av vår utbildning till lärare för senare åldrar med inriktningarna Idrott 
och hälsa och Naturkunskap respektive Svenska och Bild. Under vår pedagogiska 
utbildning samt ämnesfördjupningar har vi fått väldigt lite utbildning i användningen av 
IKT. Vi har erbjudits enstaka tillfällen för hjälp med hanteringen av olika Microsoft 
Office-program, främst Microsoft Word. Inom utbildningen till lärare i Bild har det 
även ingått fördjupningar i mjukvaran Adobe Photoshop och kamerahantering. Vi 
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tycker att utbildningen är undermålig, om man ser till förväntningarna som bland annat 
ställs på lärare i Lpo 94.

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi fått en inblick i hur olika 
lärares arbete kan se ut. Vi har sett att användandet av IKT i undervisningen kan variera
mycket mellan olika kommuner, skolor och lärare. Vi anser att det finns signaler, som 
tyder på att kunskapen om IKT som pedagogiskt verktyg kan vara begränsad. Hur kan 
det vara möjligt då det har satsats så mycket på kompetensutveckling och olika projekt?  

1.2  Syfte
Studiens syfte är att undersöka lärares förhållningssätt till och erfarenhet av 
användningen av IKT i sin egen undervisning och att förstå vad det är som styr dem.

1.3  Begreppsförklaring
Här följer begreppsförklaringar, som vi tror är nödvändig för att förstå och ta till sig 
undersökningen.

1.3.1  IKT

Begreppen informations- och kommunikationsteknik (IKT) och informationsteknik (IT) 
används ofta synonymt. Båda är samlingsbegrepp för ”teknik för insamling, lagring, 
bearbetning, återfinnande samt kommunikation av data, text, bild och tal” (Statens 
institut för kommunikationsanalys, 2004). Ordet teknik sammanfattar alla människans 
metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål 
(Nationalencyklopedin, 2009a). Inom många andra språk, bland annat engelska, norska 
och danska, används ordet teknologi synonymt med ordet teknik. I det svenska språket 
står teknologi för läran om tekniken (Nationalencyklopedin, 2009b).

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kommer, enligt Säljö (2009), från det 
engelska begreppet Information and Communication Technology (ICT) och omfattar, 
till skillnad från IT, även det kommunikativa perspektivet, vilket innebär att det finns 
sändare och mottagare som integrerar med varandra via tekniken. Riis (2000:17)
beskriver att IT användes som uttryck några år in på 1990-talet, men att det behövde
framhållas att kommunikation har tillkommit. Hon menar att det är viktigt att se 
sambandet mellan tekniken och kommunikationen som det nya och att det är socialt och 
kulturellt viktigt. I pedagogisk verksamhet kan det till exempel innebära att det används 
olika medier, olika programvaror samt Internet som stöd för lärandet. IKT är för oss ett 
samlingsbegrepp över de produkter som ingår i den så kallade nya tekniken. IKT består 
bland annat av hårdvara, som är alla de saker det går att fysiskt ta på, till exempel: dator, 
tangentbord, mus, skärm, digitalkamera och filmkamera. Det handlar även om 
mjukvara, som är en kollektiv benämning för datorprogram, till exempel programmen i 
Microsoft Office och Photoshop. 
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Vi har valt att använda oss av begreppet IKT om vi inte utgått från någon annan 
författares text eller citat och tolkningar av intervjuer, där vi även måste använda 
begreppet IT.

1.3.2  Pedagogiskt verktyg

För att förstå vad begreppet pedagogiskt verktyg innebär är det bra att se vad orden 
betyder var för sig. Enligt Nationalencyklopedin (2009c) betyder ordet pedagogik
vetande och metoder som tillämpas i uppfostran och undervisning. Medan ordet verktyg
betyder redskap för bearbetning av material (Nationalencyklopedin, 2009d).

1.4  Styrdokument
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att driva ett nätverksbaserat nationellt 
resurscentrum för läromedia, Multimediabyrån (Skolverket, 2009). Verksamheten 
startade 1998 och centret är idag en känd och använd resurs av landets medie- och IT-
pedagoger. Den används som inspirations- och utbildningsresurs inom IKT och lärande. 
Resurscentret är en virtuell organisation. Det är lärare, IT-pedagoger och 
mediepedagoger som tjänstgör vid olika kommunala resurscentra, högskolor, 
universitet, medieutbildningar, grund- och gymnasieskolor runt om i landet.

Resurscentret driver tre webbplatser som alla syftar till att utveckla IT-användningen 
och arbetet med nya digitala läromedel i undervisningen. På webbplatsen finns kurser 
inom bild-, ljud- och musikarkiv, samarbetsytor, videofilmer och artiklar med tips och 
idéer från lärare runt om i landet. Resurscentret har bland annat tagit fram en kurs i 
praktisk IT- och mediekompetens (PIM), som består av tio handledningar på Internet. 
Hösten 2007 deltog 100 kommuner och cirka 30 000 pedagoger i PIM-utbildningar. 
Resurscentret bedriver ett omfattande utåtriktat arbete med att besöka, utbilda och 
inspirera lärare och skolledare runt om i landet.

1.4.1  Lpo 94

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) står eleven i centrum och det lyfts fram att ett av skolans uppdrag är att se till att 
eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt (Lpo 94:7). Bland uppnåendemålen för 
elever i grundskolan finner man bland annat att de ska kunna använda sig av IT som ett 
verktyg för både kunskap och lärande (Lpo 94:10). Det är rektors uppdrag att skolans 
arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. Detta uppdrag 
kan tillgodoses, till exempel, med hjälp av bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (Lpo 
94:17). 

1.4.2  Grundskolans kursplaner och betygskriterier 

Eleverna ska, när de slutar grundskolan, kunna söka information från olika källor, 
bearbeta, granska och värdera uppgifterna samt kunna redovisa resultat och slutsatser 
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med hjälp av olika uttrycksformer. Film och övriga bildmedier är ofta tacksamma 
uttrycksformer att ta i bruk för de här ändamålen (Skolverket, 2002:8f). 

I grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) i ämnena Bild, Matematik, Musik, 
Samhällsorienterande ämnen, Slöjd, Svenska samt Svenska som andraspråk finns media 
och IT beskrivet. Enligt de mål som lärare har att förhålla sig till ska skolan bland annat 
sträva efter att elever arbetar med olika medier och med datorn som hjälpmedel.
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att: använda sig av olika 
informationskällor, kritiskt granska samt att kunna använda datorn som hjälpmedel.

1.5  Teoretisk bakgrund och tidigare forskning
Med utgångspunkt från studiens syfte har vi sökt, för studien relevant, tidigare 
forskning och litteratur. Vi kommer att knyta an till litteraturen i diskussionen och har 
valt att dela in texten i följande områden: IKT som pedagogiskt verktyg och IKT i 
undervisningen.

1.5.1  IKT som pedagogiskt verktyg

När IT introducerades i undervisningen lades, enligt Alexandersson, Linderoth & Lindö 
(2001:7), den största vikten vid att lära programmering för att förstå teknologin. 
Numera ligger fokus, enligt Rönnberg (2003:79), på att handha IT som ett pedagogiskt 
verktyg. Det råder, menar Alexandersson, Linderoth & Lindö inget tvivel om att 
informationsteknologi kommer att spela en betydande roll i framtida
utbildningssammanhang. Ändå saknar varannan lärare en egen dator på jobbet och de 
måste köa för att komma åt en, samtidigt som kraven om snabb information till föräldrar 
ökar4. Forskning visar att sju av tio lärare tycker att förväntningarna på information från 
skolan har ökat och därmed kraven på administration. En dator är, menar Sjöqvist 
(2008), för en lärare ett lika självklart arbetsredskap som pennor och linjaler. Bristen på 
datorer är ett hinder för lärarnas arbete. 

Säljö & Linderoth (2002:120) utgår från att IKT i form av modern digital teknik är 
jämställt med mer etablerade verktyg, som till exempel papper och penna. De menar att 
de är självklara redskap i en lärandepraktik och om ett redskap är bra eller dåligt beror 
på för vad och hur det används. Till exempel anser Rystedt & Säljö (2008:15) att en 
snickare inte skulle kunna åstadkomma mycket utan hammare, spik, såg, tumstock, 
ritningar och andra artefakter. Skolans personal har, enligt Rystedt & Säljö, sett med 
viss skepsis på hur skoluppgifter har lösts med hjälp av olika verktyg, till exempel en 
miniräknare eller en webbresurs, även om de kan ses som vardagliga pedagogiska 
verktyg. 

Utanför det institutionella utbildningssammanhanget är olika kulturella redskap i de 
flesta fall så naturliga att vi inte ens tänker på dem som redskap. Enligt Rystedt & Säljö 
(2008:118) behöver vi bara gå till vardagliga verksamheter där teknologiska redskap 

                                               
4 Det visar en undersökning som undersökningsföretaget Synovate gjort på uppdrag av ett datorföretag 
där 300 skolledare i grundskolan tillfrågats (2008).
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blivit en oundviklig del. De flesta av oss sköter sina bankärenden och betalar sina 
räkningar via den egna datorn, skannar in sina inköp själva i snabbköpet och betalar 
med betalkort. Rystedt & Säljö anser att de teknologiska redskapen blivit en så 
integrerad del av vårt liv att det vore svårt att tänka sig verksamheten utan dessa inom 
många verksamheter. Det är till och med, hävdar Rystedt & Säljö (2008:119), så att 
yrkesidentiteten är kopplad med förmågan att använda de specialiserade yrkesredskapen 
på ett för verksamheten överensstämmande sätt.

1.5.2  IKT i undervisningen

Liedman (2002:5ff) anser att många får felaktiga bilder av IT, överskattar den och i 
vissa fall jämställer dess innehåll med färdig och lättillgänglig kunskap. Han menar att 
det sker en förväxling mellan information och kunskap och att den allt snabbare vägen 
till information automatiskt inte leder till större kunnande. Liedman menar att 
information via Internet inte är kunskap utan enbart material för kunskap. Kunskaper 
måste vi tillägna oss själva. Säljö (2006:247) menar att konsekvenserna av IKT för 
människors lärande är föremål för diskussion och mytbildning. IKT framställs dels som 
ett löfte om en strålande pedagogisk framtid, dels som ett hot mot renodlat lärande som 
bygger på tyst kunskap: intuition och känsla.

I dagens samhälle är, enligt Turner & Tyldesley (2005), viss datorkunskap till för att
kunna läsa, skriva och kommunicera. I Storbritannien har regeringen beslutat att man 
behöver förbättra läs- och skrivförståelsen hos elever mellan 11 och 16 års ålder och 
fallstudier om läs- och skrivundervisning, med god användning av IKT, har gjorts. 
Fallstudierna illustrerar situationer där IKT har bidragit till tre nyckelprinciper om 
undervisning. 

1. supporting good practice in subject teaching;
2. a direct relationship between the use of ICT and teaching and learning objectives;
3. using ICT so that teacher or pupil can achieve something that could not be achieved 

without it’s use. (s. 57)

Idag används IKT i samhället både i människors vardag och i deras arbeten. Detta får,
enligt Andersson (2004), konsekvenser även för lärandet och lärandets villkor inom 
utbildning och skola samt ställer nya villkor på lärarutbildningen. Lärarstudenter vill att 
IKT ska vara en del av utbildningen, men enligt Andersson anser sig inte lärarutbildarna 
tillräckligt kompetenta för att undervisa lärarstudenter i hanteringen av IKT. Därför 
menar Andersson att det blir en paradox när lärarutbildarna ser IKT som ett verktyg som 
i viss mån hindrar det fysiska mötet och skapar stress, men att de ändå önskar integrera 
IKT i verksamheten med studenterna. Andersson (2004:82) menar att användningen av 
IKT har kommit långt i samhället och att det borde speglas mer i lärarutbildningen.

Enligt en rapport från Skolverket (2007:6) befinner sig Sverige på en tredje plats av 27 
länder i Europa, när det gäller att använda IKT i undervisningen. Trots dessa siffror 
anser sig flera av de svenska lärarna i undersökningen att det finns för få datorer på 
skolorna, att de saknar kunskaper inom IKT samt att IKT-användning inte främjar 
Sverige. Enligt Jedeskog (1998:16ff) råder det skilda uppfattningar om 
datoranvändningen får positiva eller negativa effekter på elevers inlärning. Å ena sidan 
talas det om motivationshöjande effekter hos eleverna och att det i sin tur skulle leda till 
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en förbättrad inlärning. Å andra sidan finns det inget som tyder på att elevers kunskaper 
skulle förbättras med hjälp av datorer i undervisningen. Däremot genom att se datorn 
som ett komplement till undervisningen hävdar Jedeskog att det hos eleven skapas en 
positiv förväntan över vad som kan åstadkommas med hjälp av datorn. Därmed skulle 
undervisningen bli roligare. Jedeskog (1998:37) menar också att datorn i 
undervisningen kan underlätta för läraren när det gäller att ta fram fler möjligheter till 
individualisering och att datorn även kan leda till ett ökat självförtroende hos eleven. 
Jedeskog (1998:19) anser också att elever ska samarbeta vid datorn för att öka 
socialiseringen. Även Riis (2000:37) anser att datoranvändningen stimulerar till 
individualiserad inlärning. Hon betonar att datorn som pedagogiskt verktyg utvecklar 
elevers kognitiva utveckling, där fokus ligger på den enskilda individens interaktion 
med IKT. Vidare anser Riis att användningen av datorer har medfört en förändring vad 
gäller relationen mellan lärare och elever. Hon menar att lärare och elever genom 
datorn, som kommunikationsmöjlighet kan leda till att de lättare kan umgås. Riis
(2000:53) anser också att det öppnar upp en rad av möjligheter vad gäller 
kommunikation med andra människor från hela världen, vilket i sin tur kan leda till en 
ökad förståelse för andra människor och kulturer. Människan är en kommunicerande 
varelse, menar Säljö (2006:20ff), och det är genom kommunikation som sociokulturella 
resurser skapas, vilket är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv. Om den 
sociokulturella företeelsen ska studeras anser Säljö att tre samverkande företeelser bör 
uppmärksammas:

1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap
2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg).
3. kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter. (s. 22-23)

IKT skulle kunna ses som ett fysiskt redskap och framförallt en kommunikationsform, 
som bidrar till att en individs sociokulturella resurser utvecklas.

Jedeskog (1998:39) ser trots alla positiva aspekter ändå hinder med datorer som 
pedagogiskt verktyg i undervisningen. För det första handlar det om det praktiska 
hindret som innefattar tillgång, ekonomi, teknisk support, inloggningssystem, 
uppkoppling mot Internet, kompetensen hos lärare, samt merarbetet som en del lärare 
förknippar med användandet av datorer i undervisningen. För det andra handlar det om 
psykologiska hinder, som att nya arbetsuppgifter kan komma att skapa otrygghet 
samtidigt som gamla finns kvar. För det tredje handlar det om olika värderingar samt 
människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Det fjärde och sista hindret är makten, 
som handlar om att det ska till ett bra samarbete mellan lärare och skolledning för att 
personalen inte ska känna sig hotade av kraven på ökad datoranvändning. 
Sammanfattningsvis menar Jedeskog (1998:45ff) att det handlar om tid, resurser samt 
kompetens inom IKT, för att lärare ska kunna använda sig av datorer och andra tekniska 
artefakter i undervisningen. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001:13) ser utifrån ett 
elevperspektiv och menar att otillräcklig kunskap hos lärare inom IKT kan leda till ett 
hinder hos eleverna då de inte kan få svar från sin lärare utan de istället måste vända sig 
till en kamrat. Detta leder till att lärare hellre avstår från IKT, menar Alexandersson, 
Linderoth & Lindö, för att de ska slippa känna sig underlägsna. Liksom Jedeskog menar 
även vi att det, först och främst, krävs resurser i form av teknisk utrustning och 
kompetens för att kunna inleda ett pedagogiskt arbete med IKT som hjälpmedel.
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2  Metod

I det här kapitlet inleder vi med en beskrivning av det metodval vi gjort för studien. 
Därefter redogör vi för de forskningsetiska aspekterna, urval och genomförande. Vi 
avslutar med analys och trovärdighet. 

2.1  Metodval
Undersökningen genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Syftet med en kvalitativ 
studie är att fånga egenarten hos enskilda individer eller enheter. Det handlar, enligt 
Bell (2006), om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen eller händelse. En 
kvalitativ studie ansåg vi ge mest djupgående svar på våra frågor. Resultatet ska kunna 
studeras och analyseras och allmänna slutsatser ska kunna dras. Målsättningen med att 
använda sig av en kvalitativ metod är, enligt Starrin & Svensson (1994:23), att 
identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande företeelser, 
egenskaper och innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer. Patel 
& Davidson (2003:102f) anser att kvaliteten i kvalitativa studier ska sätta sin prägel på
hela forskningsprocessen.

Kvalitativ forskning, menar Ely (1993:10), kan begripas om den ses i sitt sammanhang.
Därför gör den kvalitativa forskningen djupare undersökningar i miljöer och eller 
sammanhang som är naturliga. De som undersöks ska tala för sig själva och deras 
perspektiv ska tydligt framgå av ord och handlingar. Det framgår av Ely (1993:11) att 
det handlar om erfarenheter så som de upplevts eller känts hos den undersökta personen.
Den kvalitativa forskningen ger många möjligheter till samtal. En del intervjuer sker 
under deltagande observationer och de är vanligtvis informella. Andra intervjuer är mer 
planerade och görs oftast på en plats där samtalet kan pågå i lugn och ro. Det ges då 
möjlighet, menar Ely (1993:65), till en djupare intervju. Den djupare intervjun gör att 
kvalitativa forskare uppmanas vara särskilt medvetna om: känslor, fördomar och 
personliga svagheter samt att de ska granska dem noga. (Ely (1993:123)

2.1.1  Kvalitativ intervju

En intervju är ett samtal med ett, enligt Ely (1993:66), tydligt syfte, att samla 
information. Enligt Nationalencyklopedin (2009e) är en intervju en samtalsform som 
primärt syftar till utfrågning av en person. En intervjuundersökning delas in i två grader 
av standardisering. Den ena är hög grad, formella intervjuer, vilket innebär att exakt 
likadana frågor ställs på exakt samma sätt, medan den andra omfattar mer informella 
personliga intervjuer och är, enligt Nationalencyklopedin (2009f), exempel på låg grad
av standardisering. Under informella personliga intervjuer följer ordningen på frågorna 
och deras formulering den intervjuades takt och tankebanor. En eventuell snedvridning 
av svaren vid en intervjuundersökning kan, enligt Nationalencyklopedin (2009g), 
förekomma och bero på intervjuarens person. Till exempel kan intervjuaren ha en viss 
attityd eller klart visa var han själv står i förhållande till frågorna.



- 14 -

Enligt Svensson & Starrin (1996:53f) är en kvalitativ intervju en metod för att fastställa, 
upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheter eller egenskaper hos någonting. Det som 
kännetecknar en bra intervju, enligt Svensson & Starrin, är att den som intervjuar lyckas 
bygga upp ett sammanhängande och begripligt resonemang kring de ställda frågorna. 
Därför, menar Svensson & Starrin att intervjuaren måste se sig själv som medskapare 
till intervjuns resultat genom sin interaktion med intervjupersonen och förhålla sig så 
neutralt som möjligt till frågeställningarna, allt för att undvika en eventuell 
snedvridning av svaren.

Det lättaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner inför en 
företeelse vi intresserar oss för är att, enligt Lantz (1993:11), ställa frågor. Informantens 
svar kommer att utgöra den data som efter analys ger ett resultat, vilket ligger till grund 
för en slutsats eller ett beslut. Därför är det viktigt att informantens svar har en 
tillförlitlighet som gör det möjligt att dra en ”säker” slutsats, menar hon. Vidare, anser 
Lantz att det är viktigt att det finns en möjlighet att kritiskt granska resultaten.

En av anledningarna till att vi använde oss av kvalitativa intervjuer var att det gav oss 
möjlighet att ta del av personliga reflektioner från lärarna. En annan anledning var 
möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Precis som Patel & Davidsson (2003) menar,
ger det oss chans till mer uttömmande svar. 

En nackdel med intervjuer är att svaren från informanterna, den data som samlats in 
först, måste transkriberas innan den kan analyseras. Transkriptionsarbetet kräver mycket 
tid från forskarna. Då kan en kvantitativ intervju, som enligt Svensson & Starrin
(1996:54) består av ett antal standardiserade frågor med vidhängande alternativ som är 
lika för alla tillfrågade, vara ett mindre tidskrävande val. Den formen av data kan lättare 
matas in och databehandlas innan analysen görs. Jämförelsen mellan kvantitativ och 
kvalitativ intervju, i syfte att se vilken som har varit mest gällande för vår studie, har lett 
till att vi kritiskt reflekterat över de olika metoder som finns att tillgå och därmed också 
genomgått en kompetensutveckling. (Starrin & Svensson 1994:157)

För att få struktur till intervjun tog vi del av Ely (1993:67), som bland annat tar upp vad 
vi bör veta om informanterna samt vilka förklaringar som är rimliga att ge om studiens 
syfte. Ely anser att det är viktigt att vara väl förberedd inför starten av själva intervjun
och hur intervjun inleds. Hon anser att det är viktigt att inleda med frågor som den 
intervjuade upplever behagliga att besvara. Hon anser också att det är viktigt att lägga 
ner lite tid på valet av den fysiska miljön för intervjun. Vidare anser hon att det är 
viktigt att veta hur lång tid intervjun tar samt att det går att utföra intervjun på en ostörd 
plats.

2.2  Urval
Studien utfördes vid två skolor med skilda förutsättningar. Båda skolorna är kommunala 
och sträcker sig till grundskolans senare år där den ena skolan har uttalad IT-profil. 
Skolan med uttalad IT-profil är en relativt nybyggd skola där kommunen har satsat 
resurser på att få med IKT i undervisningen. Den andra skolan är en äldre skola, som 
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ligger i en kommun där det inte har satsat lika mycket. Skolorna befinner sig i var sin 
kommun inom Västra Götalands län. Informanterna var åtta till antalet, fyra på 
respektive skola. Fyra män och fyra kvinnor som valdes utifrån de ämnen de undervisar 
i. För att urvalet skulle bli så lika som möjligt från de båda representerade skolorna 
valde vi ut ämnena först. Det var viktigt för oss att få de ämnena representerade, som 
finns med i Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000), där användandet av IT 
tas upp. Det var inte lika viktigt för oss att det blev en jämlik fördelning när det gäller 
genus. Det var således inget medvetet val från vår sida. 

2.3  Genomförande
Vi strukturerade intervjuformen efter Ely (1993). Vi var tidigt i kontakt med de lärare 
som vi ville intervjua. Vi föreslog ett datum och de fick därefter själva komma med 
förslag på tid då de kunde bli intervjuade. Enligt Bell (2006) ger detta en bättre 
kontinuitet och mindre risk för irritation hos informanten. Bell menar även att man ska 
vara noggrann med att presentera studiens syfte för informanten. Detta var vi dock lite 
försiktiga med, eftersom vi ville få så spontana svar som möjligt. När väl intervjuerna 
var igång framgick vårt syfte och förklarades mer noggrant när alla frågor (se bilaga A)
var ställda.

I anslutning till de intervjuer vi gjorde startade vi med att redovisa de etiska regler vi har 
förhållit oss till. Vi talade om för informanterna att vi garanterar konfidentialiteten i det 
slutliga arbetet. Vi talade även om att för att kunna säkerställa det löftet kommer vi att 
redovisa resultatet för samtliga informanter enskilt, innan det slutliga arbetet lämnas in 
för opponering. Vi valde att under samma dag intervjua informanterna, fyra stycken var 
på var sin skola. Informanterna hade på förhand valts ut och tillfrågats. Samtliga 
intervjuer ägde rum i en, för informanterna, lugn miljö på de skolor de är verksamma 
vid. En i den ena skolans bibliotek, fem i lärarnas egna, så kallade hemklassrum samt 
två i ett grupprum. Intervjuerna spelades in med hjälp av varsin mobiltelefon, med 
inspelningsfunktion. Enligt Ely (1993:95) är det viktigt att låta den intervjuade vänja sig 
vid utrustningen för att ett så naturligt samtal som möjligt ska äga rum. Vi valde därför 
att sätta på inspelningsfunktionen och bara småprata lite om allt möjligt, innan intervjun
kom igång. Det gjorde att informanterna slappnade av tillsammans med oss. En fördel 
med ljudinspelningar är, enligt Patel & Davidsson (2003), att intervjuerna transkriberas
till skrift, men att det alltid går att gå tillbaka till originalinspelningen. En nackdel, 
enligt samma källa är att den intervjuade kan känna sig hämmad och att det kan påverka 
de svar som ges. Intervjuerna var beräknade till omkring 30 minuter vardera och vi höll 
oss inom den ramen vid samtliga intervjuer.

Det empiriska materialet transkriberades sedan var för sig av den som varit ansvarig för 
intervjun. En utskrivningsprocess av det slaget kan tyckas vara enkel och självklar. 
Kvale (1997:152) påpekar ändå att utskrifter måste betraktas som tolkande 
konstruktioner. Enligt honom är utskrifter avkontextualiserade samtal. Han menar att de
är abstraktioner, liksom topografiska kartor är abstraktioner av det ursprungliga 
landskapet De utskrifter som gjorts av intervjuerna följer samtalets gång och vi har 
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skrivit med pauser för att vi ska kunna få med dem i vår tolkningsprocess.
Transkriptionerna kommer att ligga till grund för vårt resultat och vår analys.

2.4  Analys
Att genomföra en analys handlar, enligt Lantz (1993:89), om att söka mönster. Mönster 
som kan sammanställas utifrån de data som har samlats in. För det första handlar det om 
att avspegla, avskilja och se samband mellan hur informanten beskriver olika aspekter. 
För det andra handlar det om att ta sig från delarna och närma sig helheten. Ett praktiskt 
sätt för att underlätta ett sådant arbete är, enligt Lantz att ställa upp data i form av enkla 
tabeller. Det gör det lättare att nå syntesen i texten.

Analysen startades med de transkriberade intervjusvaren i fokus. Vi behandlade en 
skola i taget och alla lärares svar på en specifik fråga. Här märkte vi att det var viktigt 
att namnge lärarna, för att kunna särskilja dem, och valde att numrera dem från 1 till 8.
Detta första steg av analysen ledde fram till den första delen i resultatet. Denna del av 
resultatet redovisas i löpande text och är indelad i rubriker med direkt koppling till våra 
intervjufrågor. Dessa rubriker är: Begreppen IKT och IT, Förkunskaper, IKT i 
undervisningen samt Stöd, krav och inspiration. Sedan utgick vi från det redan 
behandlade resultatet och tittade på likheter och skillnader mellan skolorna, som också 
blev en egen del av resultatet. För att enklare kunna jämföra de olika lärarnas svar
sorterade vi in dem under två underrubriker som konkretiserar studiens syfte. Dessa 
rubriker är: Lärarnas attityd till och erfarenheter av användningen av IKT, som 
behandlar lärarnas inställning och tidigare erfarenheter, samt Grunder för lärarnas 
förhållningssätt till användningen av IKT där vi belyser vad det är som ligger till grund 
för deras användning av IKT.

Under arbetets gång pendlade fokus i analysarbetet från att gälla att söka delar till att 
söka helheter. Vi använde oss av våra förkunskaper för att upptäcka fenomen som föll 
utanför det vi undersökt. Det vill säga tolkningar av enskilda åsikter som på något sätt 
sticker ut från det empiriska materialet. 

2.5  Trovärdighet
För att våra intervjufrågor skulle vara korrekt framställda och utförda tog vi del av Bells 
Introduktion till forskningsmetodik (2006). Målet var att utforma frågorna så att de blev 
reliabla och möjliga att validera. Reliabilitet och tillförlitlighet är, menar Bell 
(2006:117), ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt likadana omständigheter. Validitet 
däremot är enligt samma källa ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man
verkligen vill att den ska mäta eller beskriva. Enligt Kvale (1997:215) innebär validitet i 
en studie att det som avsett att mätas verkligen har uppmätts. Han menar att 
valideringen sker fortlöpande, vilket ger en form av kvalitetskontroll och därmed stärks 
trovärdigheten i studien.
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För att beskriva trovärdigheten har vi förhållit oss till Kvale (1997) och de sju stadier 
han nämner vid en intervjuundersökning. Det handlar om: tematisering, planering, 
intervju, utskrift, analys, verifiering samt rapportering. Tematiseringen är den litteratur 
vi har tagit del av inför studien för att få en förkunskap inom det område vi vill 
undersöka. Vi har valt kvalitativ intervjustudie som metod för vår studie. Vi ser att en 
kvalitativ intervju är ett samtal mellan två människor i kommunikation med varandra 
och inte en utfrågning. Inför planeringen av rapporten visste vi om tidsperioden som vi 
hade att förhålla oss till, vilken var 15 veckor från inledningsskede till slutprodukt. Vi 
valde ut åtta informanter utifrån strategiska val när det gäller undervisningsämne och 
skola. Intervjun var uppbyggd med tematiska frågor, vilket innebär att en övergripande 
fråga ställs med tillkommande underfrågor. Frågorna var dessutom dynamiska, vilket 
innebär att svaren inte är givna och att informanterna själva måste tänka fram sina svar. 
Detta stimulerar fram ett positivt samspel mellan oss som moderatorer och dem som 
informanter. Vi valde några inledande frågor för att komma igång, sedan startade vi 
själva intervjun med några sonderande frågor med efterkommande uppföljningsfrågor, 
specificerande frågor, direkta frågor, strukturerande frågor och tolkande frågor. Alla 
intervjufrågor var ställda och besvarade under 30 minuter, men det tog dessvärre långt 
mer än 30 minuter att skriva ut var och en. I snitt tog det 3 timmar/intervju, trots att 
inspelningen var av hög kvalitet. Vi valde att skriva ut allt som sades och valde även att 
ta med tvekan och pauser. Analysen har vi gjort utifrån: helhet till delar tillbaka till 
helheter, för att sedan tas ned i delar igen. Verifieringen är utifrån reliabilitet och dessa 
sju stadier i intervjuundersökningen. Den rapportering som görs utifrån vår intervju blir 
resultatet på vår studie.

Enligt Lantz (1993) innebär det stora nackdelar att presentera resultat i form av en 
löpande text. Materialet blir oftast allt för omfattande och det blir svårt att se flera 
omfattningar samtidigt. Det finns risk med att något påstående i texten tappas bort då 
det ska sammanfattas med ord eller symboler. Lantz (1993:83) anser att vikten ligger i 
att på något sätt koda materialet utan att meningen går förlorad. Den insamlade data 
som ligger till grund för en kvalitativ analys är beskrivande. Därför är det viktigt att 
både beskrivningen och analysen bortser från det oväsentliga i intervjun. Den kvalitativa 
analysens validitet är, enligt Lantz (1993:72), kopplingen mellan det uppfattade 
fenomenet och analysen av upplevelsen. Vidare menar Lantz att analysens giltighet och 
slutsatsens generaliserbarhet bestäms av hur väl helhetens mening blivit bevarad.

2.6  Forskningsetik
Att vara pålitlig som kvalitativ forskare innebär, enligt Ely (1993:105), att 
forskningsprocesserna utförs korrekt, att resultaten i största möjliga mån stämmer 
överens med de studerade personernas upplevelser. Det hela måste grundas i etiska 
principer om hur fakta samlas in och analyseras, hur egna antaganden och slutsatser 
kontrolleras, hur deltagarna engageras samt hur resultaten förmedlas. Pålitlighet är mer 
än en uppsättning tillvägagångssätt. Ely menar att pålitligheten är ett personligt 
trossystem som kommer att forma procedurerna i processen. De etiska regler och 
ställningstagande vi har tagit har vi gjort utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska 
principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). Vetenskapsrådet 
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fastställer att det är viktigt att informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet efterföljs. 

Informanterna informerades inledningsvis med att medverkan till studien var frivillig 
och att de närhelst de önskade kunde avbryta sin medverkan. De fick även vetskap om 
att intervjumaterialet inte kommer att användas till något annat än just den här studien. 
Informanterna fick veta att studien kommer att offentliggöras i form av ett 
examensarbete på Högskolan i Skövde. Informanterna har muntligt fått ta del om att 
intervjuerna endast kommer att lyssnas igenom av intervjuaren, men att vi båda i arbetet 
kommer att ha tillgång till transkriptionerna. Vidare har informanterna fått veta att det 
inte kommer att kunna uttydas i texten om vem som har sagt vad. Det är bara 
informanten själv och vi som står bakom arbetet som kommer att känna till det. För att 
det inte ska kunna bli några förvecklingar har vi numrerat informanterna från 1–8. Vi 
nämner inte skolornas namn där intervjuerna är utförda, inte heller i vilka kommuner 
dessa skolor ligger. 

Rektorer på de berörda skolorna tillfrågades muntligt och gav sitt samtycke till studien. 
De fick också en kort beskrivning om studiens syfte, men den informationen gavs inte 
till informanterna. Vi ansåg att för tydlig information om studiens syfte skulle kunna 
styra informanternas svar. Varje enskild informant har erbjudits att läsa igenom det 
transkriberade materialet, från den egna intervjun. 

Vi har båda träffat informanterna som vi skulle intervjua vid ett flertal tillfällen, därför 
gavs inte någon närmare presentation av oss själva vid intervjutillfället. Vi ansåg att de 
redan kände oss tillräckligt bra för att de skulle kunna känna sig avslappnade i ett 
samtal, som samtidigt spelas in. Vi genomförde intervjuerna fortlöpande under samma 
dag för att de intervjuade inte skulle kunna tala med varandra om vad studiens syfte var. 
Syftet med studien talade vi om när alla frågor var ställda, för att de intervjuade skulle 
ges ytterligare en möjlighet att beakta sitt deltagande. De skolor som ingick i studien är 
små och att några ur personalen har ställt upp på intervjuer till en examensuppsats 
sprids snabbt. Därför ser vi svårigheter med att hålla konfidentialiteten på ett för 
informanterna bra sätt. Vi kommer därför att redovisa resultatet för informanterna innan 
vi för in det i studien, för att de skulle kunna få möjlighet att ge sitt godkännande, vilket 
stämmer väl överens med Vetenskapsrådets rekommendationer till 
forskningsprocessens förhållningssätt.
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3  Resultat

I denna del redovisas det insamlade materialet från de utförda intervjuerna. Resultatet 
av intervjuerna är redovisade i löpande text och indelat efter skola. Varje intervjusvar 
behandlas efter frågornas ordning och följd. Vi har även använt oss av citat för att på ett 
verklighetstroget sätt återge samtalen. Inledningsvis beskrivs undersökningsgruppen. 
Därefter sorteras lärarnas synpunkter och tankar in under rubrikerna: Begreppen IKT 
och IT, Förkunskaper, IKT i undervisningen samt Stöd, krav och inspiration, vilka 
relaterar till våra intervjufrågor samt studiens syfte. 

3.1  Skola A
Skola A är en kommunal skola i en stad i Västra Götaland. Skolan tar emot hälften av 
kommunens elever för grundskolans senare år. Klasserna har i genomsnitt 20 elever och 
en lärare. Varken i kommunen eller på denna skola finns någon uttalad satsning på IKT. 
Tillgången till IKT på skolan är begränsad. Det finns en stor datorsal med 25 datorer 
som lärarna får boka vid behov. Förutom denna datasal finns det tre små salar med åtta
datorer i varje och tre projektorer som lärarna också kan utnyttja. I dagsläget börjar fler 
och fler lärare få tillgång till bärbara datorer att använda i det egna arbetet.

De fyra intervjuade lärarna har vi valt att kalla lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4. 
Lärare 1 är kvinna och undervisar i Svenska och Engelska. Lärare 2 är man och 
undervisar i Matematik och NO. Lärare 3 är kvinna och undervisar i Bild. Lärare 4 är 
man och undervisar i SO och datorkunskap.

3.1.1  Begreppen IKT och IT

Lärare 1 associerar både IKT och IT till datorer, men vet inte vad begreppen står för. 
Lärare 2, 3 och 4 vet att IT står för informationsteknik eller informationsteknologi, men 
endast lärare 3 känner till begreppet IKT. Lärare 2 kommenterar uttrycket IKT: ”Tror 
jag aldrig att jag har hört, den förkortningen. Är det ett begrepp som finns?”

3.1.2  Förkunskaper

Lärare 3 är den enda av de fyra informanterna som anser sig ha tillräckligt goda 
kunskaper inom IKT för att använda det i undervisningen. Hon är också den enda som 
anser sig ha god utbildning inom området. Lärare 3 framhåller sin tidiga kontakt med 
IKT som en viktig del av hennes utveckling.

Jag har gått massor med kurser så där i början när man börja de med den där gamla Amiga 
och de där första animeringsprogrammen som kom då på Amiga. […] Jag var med ända 
från början. […] Det var en revolution i ens liv alltså. Jag fick till och med lära dem som 
satt bredvid.
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Lärare 1 påpekar att hon har bristande kunskaper om IKT, men att det hon använder i 
sin undervisning är det hon behärskar. Fortsättningsvis menar hon att hon skulle vilja 
lära sig mer om IKT och att det förhoppningsvis skulle leda till ett mer varierat
användningssätt. Lärare 1, 2 och 4 hävdar att de kunskaper de förvärvat sig kommer 
från deras egen användning av Internet, datorer och mobiltelefoner på fritiden. Lärare 2
framhåller att det inte erbjudits någon utbildning inom IKT i lärarutbildningen.

3.1.3  IKT i undervisningen

Lärare 1, 2 och 3 tycker det är viktigt att eleverna får använda sig av IKT i skolan. 
Lärare 1 och 3 menar att det är en viktig och naturlig del av elevernas nutid och framtid. 
Lärare 2, som undervisar i Bild, ser IKT som ett annat medium för att uppnå resultat. 
Lärare 4 är av uppfattningen att IKT inte alls är nödvändigt i skolan. Han säger: 

Jag tycker man överskattar datorernas kapacitet just när det gäller den här nivån, högstadiet 
[…] Det är bättre kanske att hålla dem undan ifrån de här apparaterna för att de har så 
mycket att göra med dem ändå. Det kan ju bli stressigt i sig då

Samtliga informanter ger konkreta exempel på vad elever bör få lära sig inom IKT. Alla 
tycker att det först och främst är grunder i Microsoft Office-programmen som ska läras 
ut. Lärare 1 menar att klasserna har tillgång till skolans datorer för sällan för att kunna 
sätta sig in i mer avancerade funktioner och program. Lärare 2 tar upp 
bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop som ett exempel på ett för svårt verktyg 
att använda för eleverna. Lärare 4 tror att eleverna redan kan orientera sig på Internet 
och istället behöver ingående kunskaper om hur man formulerar sig och administrerar 
med hjälp av dator. På frågan om vilken kompetens skolan bör ge eleverna svarar lärare 
4 enligt följande:

Det är att trycka på programmens användbarhet. Vad kan du göra med dem, inte det att 
söka information och vara på Internet, för det klarar de ändå. De klarar av att flytta text 
ifrån en hemsida in i ett dokument, men de klarar inte av att källhänvisa var de har hämtat 
sina saker på. […] Lär man dem vissa saker i att hantera i ett program lär man dem säkert 
också i att använda verktygen att hämta information också.

De fyra lärarna tycker att de använder IKT lite i sin undervisning. Lärare 1 säger att hon 
ibland tar med sin bärbara dator till en lektion för att visa en PowerPoint-presentation 
eller information från Internet, men att det händer väldigt sällan. Lärare 1 berättar också 
att hon ibland bokar skolans datorsal. Vid de tillfällena använder eleverna datorerna för 
att söka information på Internet. Lärare 2 har främst använt datorer som sökverktyg och,
till viss del, som redovisningsverktyg. Han ser att det finns andra användningsområden, 
men att han hans egen kunskap om IKT sätter gränser. Lärare 3 tycker det är svårt att 
bedriva undervisning som baseras på IKT, eftersom det i klassrummet bara finns en 
dator till 35 elever. Hon menar att den dator som finns blir ett kompletterande 
hjälpmedel till den annars datorlösa undervisningen. Lärare 4 ger lite exempel på hur 
han använder sig av de resurser som finns:

Jag har använt och visat storbild exempelvis på Google Earth då när det har varit aktuellt 
eller jag har tagit fram uppgifter. Nu när jag håller på med geografi så har jag visat dem lite 
om folktäthet exempelvis. Men då har jag datorn här framme. Så får de komma fram och 
titta eller jag slår upp det och talar om för dem att så här är det i det landet då. Exempelvis 
att Singapore har 6955 invånare per kvadrat. 
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När vi frågar de fyra informanterna om vilka eventuella hinder som finns med att 
använda IKT i undervisningen är de överens om att det är tillgången på tekniken som är 
bristande. Lärarna är beroende av att datorsal och projektor är lediga. Lärare 1 uttrycker
även att användningen av IKT leder till merjobb, eftersom det är jobbigt och 
tidskrävande att släpa med sig dator och projektor till klassrummet. Lärare 2 och 3 
menar att den begränsade tillgången och det bristfälliga användandet får konsekvenser 
som blir hinder i sig. Dessa hinder består i att elevernas kunskaper om IKT blir 
begränsade och att det då blir svårt att utföra mer avancerade moment. Lärare 3 
fortsätter:

Om jag ska stå och lära någon, till exempel, Flash. Det är ett jättekul program, men då 
fordras det väldigt mycket förkunskaper hos eleven så att de snabbt kan sätt sig in i hur 
programmet funkar. Jag kan ju inte stå där i kanske mer än femtre minuter. Då vill det till 
att de har jobbat med det förut eller förstår direkt.

Det är bara lärare 3 som inte tycker att det innebär merjobb att använda IKT i 
undervisningen. Hon säger att hon höll på med ITiS samtidigt som hon började använda 
IKT i sin undervisning och att det därför blev naturligt. Lärare 1 menar att det är 
förberedelserna som leder till mer arbete. Lärare 2 tycker absolut att det blir merjobb att 
integrera IKT i det pedagogiska arbetet. Han verkar mena att det hänger ihop med de 
ekonomiska begränsningarna och okunskap samt att det extra arbetet ligger i att utbilda 
personal om den nya tekniken. Lärare 4 tycker att det är tekniska problem som leder till 
merjobb. Lärare 4 säger:

Jag undervisar i nian och jag har ju sjuor då i dataundervisning en timme i veckan å säkert 
fyra fem sex tillfällen här under hösten fick jag ställa in för att det inte fungerade. Och vissa 
gånger fungerade hälften av datorerna och de fick sitta två vid varje dator och då är det 
egentligen inget hjälpmedel.

Informanterna får chansen att tänka fritt kring vilka möjligheter det kan finnas med 
användningen av IKT i undervisning. Lärare 1 tror att möjligheterna finns och att 
användningen styrs av hur engagerad och motiverad man är. Lärare 2 menar att det 
finns stora möjligheter med att använda IKT i skolan och avslöjar:

Jag har en liten hemlig dröm. Jag har fått ett litet embryo. Vi har ju en hemsida på skolan. 
Det satt ju långt inne, men den håller ju på att bli bättre och bättre. Men vilka möjligheter vi 
har. Vi skulle kunna lägga ut varenda övning som vi vill att de ska göra och har de glömt 
den hemma så hämta hem den från nätet då eller ännu bättre gör den på nätet och så skicka 
den digitalt till oss. Då behöver vi inte samla in en massa papper eller dela ut. Då behöver 
du inte hålla ordning på det. Gör den när du vill och var du vill.

Lärare 3 tycker att möjligheterna ökar med fler datorer och mindre elevgrupper och 
framhåller att det är pengar som styr detta. Lärare 4 tycker att IKT ger något nytt och 
annorlunda i jämförelse med annan undervisning och säger: 

Jag pratar väldigt mycket. På gott och ont. Jag tror många elever tycker det är fruktansvärt 
jobbigt att lyssna på mig så mycket, eftersom jag har dem så ofta. Fyra lektioner i veckan. 
Så att det bryter ju av. Det blir något annorlunda.
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3.1.4  Stöd, krav och inspiration

Lärarna på skola A är ser ganska olika på hur IKT stimuleras av deras kommun. Lärare 
1 säger att skolan nyss har investerat i nya datorer till de små datorsalarna och att varje 
lärare ska få tillgång till varsin bärbar dator. Hon säger sig dock veta att andra skolor 
köper in så kallade SMART boards5 och lärarkollegorna på de skolorna blir 
uppmuntrade att gå kurser inom IKT. Lärare 1 känner ändå ett visst stöd från skolledare 
på skolan att använda IKT i undervisning. Hon motiverar det med att skolan köper in 
nya datorer till både elever och lärare. Även om både lärare 2 och 3 tycker att 
kommunen gör så gott de kan verkar de lägga skilda värderingar i vad de egentligen 
menar. Lärare 2 menar att man köper in mycket ny teknik, men att man sedan inte har 
kunskapen att hantera den och säger att han gärna skulle vilja gå fortbildning inom IKT. 
Lärare 3 verkar däremot tycka att problem är kommunens begränsade ekonomi och får 
medhåll från lärare 4, som säger:

Det som är gränssättande det är ekonomin och skolan blir ju tyvärr […] det är ju 
kommunens, enligt mitt sätt att se det, stora budgetregulator. Alltså är det kris i kommunen 
så skär man ner i skolan.

Det är endast lärare 1 som känner att hon blir inspirerad till att undervisa med hjälp av 
IKT. Hon blev inspirerad av en kollega som började använda PowerPoint-presentationer 
och lärde sig själv att använda programmet. De övriga tre lärarna känner inte att de fått 
någon inspiration av varken kommun, kollegor eller skolledare. Lärare 4 menar att 
rektorns roll i skolan numera är av mer administrativ karaktär än som pedagogisk 
ledare.

Lärare 1, 3 och 4 säger att de inte känner några krav på sig att använda IKT i sitt arbete. 
Lärare 4 tror att det beror på att alla inblandade är medvetna om lärarnas begränsningar. 
Däremot känner lärare 2 stora krav, men hävdar samtidigt att det inte är betungande. 
Han verkar främst syfta på sitt administrativa arbete och säger: 

De kräver ju att vi läser vår mejl. Den informationen som kommer ut, den kommer ju ut på 
mejl. […] De kräver att vi ska skriva in frånvaro digitalt på dator. De kräver även vid 
omdömen och vid betygsättning att vi gör det via dator […] men det är inget betungande 
krav.

3.1.5  Lärares tolkning Lpo 94 och kurskriterier

Informanterna får beskriva hur de tolkar direktiven från skolverket om användningen av 
IKT och IT i sin undervisning. Lärare 1 menar att många av målen uppfylls tack vare 
att eleverna på skolan läser datorkunskap i år 7. När hon undervisar i Svenska och 
Engelska brukar hon inte tänka på direktiven, men säger att hon känner till dem. 
Lärare 2 säger sig vara dålig på att jobba utifrån skolverkets mål. Han tror tyvärr att det 
även gäller hans kollegor på skolan. Lärare 3 verkar tycka att det är dålig ekonomi och 
för stora grupper av elever, som gör det svårt att ta hänsyn till både läroplan och 
kurskriterier. Hon uttrycker sig enligt följande:

                                               
5 SMART Board är en interaktiv och tryckkänslig skrivtavla (www.smartboard.se)
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Ja som alla andra delar i läroplanen och alla kriterier och så, så har det väldigt mycket att 
göra med ekonomi och gruppstorlekar. Man kan inte syssla med tillexempel filmvetenskap 
när man har 34 huliganer i en grupp.

Lärare 4 säger att han inte vet något om styrdokumenten när det gäller att utnyttja IKT 
och IT i undervisningen och kan därför inte heller tolka direktiven.

3.2  Skola B
Skola B är en skola i en liten ort i Västra Götaland. Upptagningsområdet är cirka en 
tiondel av kommunen. Det är en skola med undervisning från år 0 till grundskolans 
senare år. Varje klass har i genomsnitt 22 elever. I denna kommun har man länge satsat 
på IKT på de olika skolorna. Denna skola har drivit på utvecklingen extra mycket och 
skolan har en uttalad IT-profil. På skolan finns ingen datorsal. Istället har man satsat på 
datorvagnar, vars användning styrs av ett bokningssystem. Det finns två datorvagnar 
med fem datorer i varje vagn. Den ena vagnen används främst i år 4–6 och den andra i 
år 7–9. Varje lärare har tillgång till en bärbar dator. Dessa datorer har tryckkänsliga 
skärmar och går att skriva på. Alla klassrum har en projektor i taket och de bärbara 
datorerna kan i kombination med dessa användas som en interaktiv whiteboard. 
Eftersom de flesta av skolans datorer är bärbara finns ett trådlöst nätverk som lärare, 
skolledare och elever kan logga in på.

De fyra intervjuade lärarna har vi valt att kalla lärare 5, lärare 6, lärare 7 och lärare 8. 
Lärare 5 är kvinna och undervisar i NO, Matematik samt Idrott och hälsa. Lärare 6 är 
kvinna och undervisar i Svenska och Engelska. Lärare 7 är man och undervisar i SO och 
Svenska. Lärare 8 är man och undervisar i SO och driver skolans olika IT-projekt.

3.2.1  Begreppen IKT och IT

De fyra lärarna vid skola B tänker alla på datorer, Internet och kommunikation när de 
hör begreppet IT. Lärare 7 och 8 vet exakt vad det står för och det är också de två som 
har en uppfattning om vad IKT är. De andra två har inte hört uttrycket förut. Lärare 8
förklarar begreppet IKT enligt följande:

Informations- och kommunikationsteknik. ICT in english… hehe. Det är väl mer fokus på 
just kommunikation då. Det begreppet tror jag är på väg bort igen, så det blir IT igen. För 
egentligen är det ju samma sak, fast man har velat lyfta in det här att man kommunicerar 
via mejl och så vidare. Men kommunikation är ju även att man använder PowerPoint och 
visar bild och ljud och så vidare.

3.2.2  Förkunskaper

De fyra lärarnas förkunskaper om IKT varierar mycket. Lärare 5 och 6 har ingen 
utbildning inom området, men tycker ändå att de har tillräckligt goda kunskaper för att 
använda det i sin undervisning. Detta motiverar de främst med erfarenheter i yrket, men 
poängterar också att de använder IKT i hemmet dagligen. Lärare 6 säger: ”Hemma sitter 
jag väl på Internet, surfar och spelar. Jag har MSN också.” Vidare menar hon att detta 
har gett de basala kunskaper som behövs för att förstå mer om IKT.
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Lärare 7 är och 8 har båda utbildning inom IT. De är båda certifierade i PIM’s högsta 
nivå (nivå 5). Lärare 7 är dessutom utbildad IT-pedagog. Båda framhåller att de har fått 
väldigt lite utbildning inom IKT under lärarutbildningen och att de, först och främst, är 
självlärda. Lärare 8 menar att det istället har varit hans uppgift att utbilda andra och 
säger: ”Jag har 40 minuter på lärarhögskolan, Works, och 40 minuter overhead. Sedan 
har jag ingenting mer. Det är jag som har fortbildat andra. Jag är autodidakt på det.”

Lärare 8 vill lära sig mer. Han vill bland annat lära sig att, som han uttrycker det,
”nätverka med elever […] olika plattformer, iGoogle och de där varianterna”, men även 
via Facebook. 

3.2.3  IKT i undervisningen

Lärarna på skola B är överens om att det är viktigt att eleverna får använda IKT i 
skolan. De verkar övertygade om detta. Den första orsaken som tas upp, av samtliga 
lärare, är att det är en viktig del i ungdomars vardag. Lärare 8 säger: 

Ja, det finns runt omkring oss allihop och då får inte skolan bli någon konstig värld där man 
inte använder det kommunikationsmedlet. Det är det absolut vanligaste som dagens 
ungdomar använder. Det är ju direkt tjänstefel att inte använda det.

Lärare 6 och 7 framhåller IKT som hjälpmedel som underlättar lärare och elevers 
arbete. Lärare 7 använder även ordet verktyg och menar att eleverna först och främst 
ska få lära sig om verktyget IT. Han tycker inte att det är viktigt vilka programvaror 
som används, utan framhåller istället tekniken som det viktiga. Lärare 7 om varför 
eleverna ska få arbeta med IKT:

Oavsett vilka program som används så ska eleverna klara av att jobba i en sådan miljö. Det 
är det viktiga. Man kommer inte i alla lägen att kunna ha exakt samma programvara 
överallt, utan det är tekniken, att kunna använda det som är det viktiga.

Lärare 5 och 6 tar upp mer konkreta exempel på vad de tycker är viktigt. Båda tycker att 
eleverna ska kunna värdera information som de hittar på Internet. Lärare 6 anser också 
att färdigheter i skrivprogrammen är viktiga för eleverna.

Samtliga lärare säger sig använda IKT mycket i sin undervisning. Alla fyra nämner 
datorprogrammet PowerPoint, som något de använder sig av. Lärare 5 säger att hon 
använder programmet istället för att skriva på whiteboard. Anledning, menar hon, är att 
det är mycket lättare att spara anteckningar och, vid behov, gå tillbaka till tidigare 
lektioner. Lärare 6 tycker det är smidigt att elever mejlar sina uppgifter, eftersom det 
blir lättare för henne att rätta dem. Lärare 7 använder sig, förutom PowerPoint, av ljud 
och bild i sin undervisning dagligen. Han låter också eleverna söka vidare efter 
information på egen hand. Lärare 8 menar att han använder datorn till allt och säger: 

Hela min skola finns ju i den. Förr sprang man ju runt som en galning i olika materialrum. 
Allt det finns ju i burken nu då … ja, den finns med jämt. Jag skulle inte klara mig utan 
den, överhuvudtaget.
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Förutom tidigare nämnd programvara säger sig lärare 8 också ofta använda Google 
Earth. Det programmet använder han eftersom han tror eleverna kan få en annan 
verklighetsuppfattning med hjälp av det.

När vi frågar de fyra informanterna om vilka eventuella hinder som kan finnas med att 
använda IKT i undervisningen är de överens om att tekniska problem är det största 
hindret, men ett av de vanligaste hindren är att eleverna har glömt sina lösenord. Lärare 
6 anser att det kan vara svårt att få bild och ljud att fungera vid varje lektion, eftersom 
inte alla klassrum är likadana när det gäller tekniken. Dessa hinder gör att det tar längre 
tid än önskat innan eleverna kan börja arbeta. Lärare 7 och 8 menar att en lösning på 
problemet skulle kunna vara att ha en så kallad ”1-till-1-skola”, vilket betyder att det 
finns lika många datorer som elever och att varje elev ansvarar för en dator. Lärare 7 
anser att ekonomin är det största problemet eftersom den inte tillåter skolan att köpa in 
en dator till varje elev. Om pengarna fanns så att datorer kunde köpas in, menar lärare 8,
skulle eleverna bli mer vana vid att använda datorn och därför komma ihåg sina 
lösenord bättre. Han tror också att det skulle kunna flytta elevernas fokus från verktyget 
till innehållet, eftersom datorn blir en självklar del av skolan.

De fyra lärarna tycker inte att det blir något merjobb att använda IKT i sin undervisning. 
Lärare 6 tycker att det handlar om att planera rätt. Lärare 7 framhåller IKT som ett 
hjälpmedel i undervisningen och trycker extra på att det ska underlätta undervisningen. 
Lärare 8 kallar sig själv för en ”konverterad lärare” och fortsätter: ”Jag har gått från 
pärm till dator. Skulle jag jobba med båda varianterna skulle det kunna bli merjobb”

Informanter får chansen att tänka fritt kring vilka möjligheter det kan finnas med 
användningen av IKT i undervisning. Lärare 5 tycker att de största möjligheterna med 
IKT finns när man undervisar om aktuella ämnen och menar sådant där innehållet kan 
förändras fort. Lärare 6 menar att IKT är smidigare än tryckt litteratur och säger: ”Man 
behöver inte ha massa lexikon.” Lärare 7 och 8 verkar tycka att möjligheterna är 
oändliga och framhåller potentialen hos IKT. Lärare 8 utvecklar: ”Tjusningen är att det 
finns så mycket mer att göra, som man inte kommit på än.”

3.2.4  Stöd, krav och inspiration.

Lärarna på skola B är överens om att IKT prioriteras i deras kommun och framförallt på 
deras skola. Lärare 5 och 6 påpekar att skolan är välutrustad med datorer och 
projektorer. Lärare 7 framhåller att skolan jobbar med flera olika IT-relaterade projekt, 
såsom Teacher on demand, PIM och KomplIT. Han tycker att kommunen är aktiv inom 
området och satsar på att ta fram goda idéer och att profilera sig. Lärare 6 har hört talas 
om att skolan skall bli en ”1 till 1”-skola. Lärare 8, som hävdar att det är en ekonomisk 
fråga, verkar veta mer om detta och säger: 

Vi har ju haft det väldigt bra på vår skola, eftersom vi har blåst upp det med att vi är bra på 
IT här och det har alla förstått. Så vi har ju fått massor av besök från företag och så vidare. 
Då har vi sagt ”Ja, men då får ni vara med och betala”. Så de har ju varit med och satsat 
nästan 800 000 kr under en sjuårsperiod och det har ju gett oss förmånen att ligga i spets. 
Vi är ju inne nu i en diskussion om att det ska bli en så kallad 1 till 1 skola här. 

Även om stödet och satsningen finns inom skolan så tycker ingen av lärarna att de får 
någon inspiration från skolledningen till att använda IT och IKT i undervisningen. 
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Lärare 5 menar att hon istället blir inspirerad av lärare 8, som driver skolans olika IT-
projekt. Lärare 8 verkar också vara av uppfattningen att det är hans roll att inspirera de 
andra lärarna. Han anser att hans inspiration är just stödet från ledningen och fortsätter: 
” Då vet jag att det kan jag hålla på med och det är ok att jag sitter och klurar på grejer 
som inte alltid blir något.”

Ingen av de fyra lärarna känner något krav på sig att använda IKT i sin undervisning. 
Samtliga uttrycker att det känns självklart att använda det. Lärare 7 poängterar att det är 
hjälpmedel som finns tillgängligt och att det vore dumt att inte använda det. Lärare 8 är 
inne på samma linje och menar att det vore tjänstefel om man kan använda IKT, men av 
någon anledning låter bli.

3.2.5  Lärares tolkning Lpo 94 och kurskriterier

Informanterna får beskriva hur de tolkar skolverkets direktiv om användningen av IKT i 
undervisningen. Alla fyra lärarna verkar osäkra på innehållet i Lpo 94 samt deras 
respektive ämnens kurskriterier. Lärare 5 kan inte delge någon tolkning och säger: ”Det 
visste jag inte att det fanns några om det. Ingen aning.” Lärare 7 och 8 menar att de 
känner till direktiven, men att han inte tänker på dem så mycket och är också osäker på 
vad det egentligen står. Lärare 7 uttrycker sig enligt följande:

Jag vet inte om det står något om IT i dem. Det står att man ska kunna kritiskt granska 
källor tror jag. Men annars tror jag inte det står någonting. I Svenska finns det nog en punkt, 
om jag inte missminner mig, att man ska kunna skriva läsligt, tydligt och för hand och med 
hjälp av något hjälpmedel eller liknande. Jag har inte tänkt på det på det sättet.

3.3  Likheter och skillnader mellan skolorna
Här redovisas likheter och skillnader mellan Skola A och B utifrån studiens syfte. 
Texten är indelad under rubrikerna: Lärarnas attityd till användningen av IKT i sin 
egen undervisning, Lärarnas erfarenheter av användningen av IKT samt Grunder för 
lärarnas förhållningssätt till användningen av IKT i sin egen undervisning.

3.3.1  Lärarnas attityd till användningen av IKT i sin egen undervisning

Lärarna vid skola A tycker sig använda IKT lite i sitt arbete, medan lärarna vid skola B 
säger sig använda det dagligen. Vid skola A säger de att det beror på bristfällig 
kompetens och liten tillgång till teknik. Lärarna vid skola B verkar inte ha dessa 
problem, utan är nöjda med både tillgången och den egna kompetensen.

Lärarna på de båda skolorna tycker att det är viktigt för eleverna att få använda IKT i 
skolan. Det är bara lärare 4 vid skola A som är av motsatt uppfattning. Lärarna har 
däremot olika syn på varför eleverna ska få använda IKT i skolan. Vid skola A har de 
fyra lärarna uppfattningen att det är färdigheter i de vanligaste datorprogrammen och 
administration som elever bör få lära sig. Även om två av lärarna vid skola B också 
nämner exempel på datorprogram som de tycker eleverna bör kunna, verkar de lägga 
mer tyngd vid elevernas förståelse av en datorbaserad miljö. De vill att elever lär sig att 
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värdera information de finner på Internet och att använda IKT som ett verktyg och 
hjälpmedel.

En stor skillnad på de två olika skolorna är att tre av fyra lärare vid skola A känner att 
det är mer jobb att använda sig av IKT i sitt arbete. Lärarna anser att det är 
förberedelserna som är mest krävande. Vid skola B är det ingen som känner så. Lärarna 
på skola B framhåller IKT som ett hjälpmedel som är integrerat i all undervisning.

3.3.2  Lärarnas erfarenheter av användningen av IKT

Vid skola A känner man att man har för dåliga kunskaper om IKT för att kunna använda 
sig av det i undervisningen. Det är bara en lärare som har utbildning inom området och 
det är också bara hon som anser sig kunna använda IKT på ett fullgott sätt. De 
färdigheter som de övriga lärarna på skolan trots allt använder är sådana som de 
förvärvat på egen hand. Lärarna på skola B anser, i motsats till lärarna vid skola A, att 
de har tillräckligt goda kunskaper om IKT, för att kunna använda det i undervisningen. 
De framhåller att de har jobbat med det länge och två av lärarna har dessutom bred 
utbildning inom området. Lärare vid båda skolorna framhåller att de saknar utbildning 
inom IKT från sin lärarutbildning.

3.3.3  Grunder för lärarnas förhållningssätt till användningen av IKT

Lärarna vid skola A känner sig inte inspirerade, av varken kommun eller skolledning, 
till att använda IKT i sitt arbete och anser att tillgången till IKT på deras skola är dålig. 
Lärarna verkar ändå känna ett visst stöd, eftersom datorer köps in och de har förståelse 
för skolans begränsade ekonomi. De känner inte några krav på sig att använda IKT när 
de undervisar.

Vid skola B är lärarna överens om att de har ett gott stöd från kommun och skolledning 
för att använda IKT i arbetet. De säger att det satsas mycket pengar på att utveckla 
användningen av IKT på skolan. Inspiration verkar dock inte vara något de får, utan 
snarare något de får skapa själva. Ingen av lärarna känner något krav på sig att använda 
IKT i sin undervisning. De verkar anse att det inte ska behövas krav utifrån och det är 
en självklarhet för dem att använda tekniken, som är välutbyggd på skolan.

Ingen av lärarna vid de båda skolorna anser sig lägga någon vikt vid vad som står i 
läroplanen eller respektive ämnes kurskriterier. De verkar dessutom ha dålig koll på vad 
styrdokumenten egentligen innefattar.
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4  Diskussion

Vi har valt att dela upp diskussionen i tre delar. I den inledande delen diskuterar vi val 
av metod, för att sedan diskutera resultatet knutet till de teoretiska utgångspunkter vi har 
i studien. Vi avslutar med att ge förslag till fortsatt forskning.

4.1  Metoddiskussion
Enligt Kvale (1997:32) är den kvalitativa forskningsintervjun ett samtal där informanter 
och den som håller i intervjun utbyter synpunkter kring ett givet ämne. Vi tyckte att det 
var en bra grund att utgå från då vi ville ta reda på informanternas tankar kring ett, för 
oss som intervjuare, givet ämne. Vi anser att vi fick de svar vi behövde för att göra en 
grundlig studie kopplat till vårt syfte. Om vi hade valt en kvantitativ studie med enkät 
eller observationer som metod, hade vi inte kunnat ställa de följdfrågor som uppkom 
under intervjuerna. Komplettering till frågorna hade eventuellt varit bra då vi insåg att 
vi ville ha ställt ytterligare frågor, men tidsramen tillät inte detta. Att ha alla intervjuerna 
både inspelade och som transkriptioner är att föredra. Det går alltid att lyssna om och 
tolka in tonlägen i den skrivna texten.

Vi valde att först läsa Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002), för att kunna grunda vår forskning på hur fakta 
ska samlas in och analyseras, hur egna antaganden och slutsatser ska kontrolleras, hur vi 
ska få informanter delaktiga samt hur vi ska förmedla resultatet. Det var mycket att 
förhålla sig till på en gång. Det var svårt att få tid till att låta informanterna läsa 
transkriptionen från den egna intervjun samt att låta dem läsa resultatet. 

Vi ville inte att någon av informanterna skulle ha fått se eller höra frågorna innan själva 
intervjun. Vi ville nämligen få så spontana svar som möjligt. Därför anser vi att vi hade 
en fördel med att alla kunde ställa upp på intervju samma dag. Trots att Bell (2006) 
menar att irritation kan uppstå hos informanter, som i ett tidigt skede inte får veta vad 
studiens syfte är, valde vi att utelämna studiens syfte. Vi märkte inte av någon irritation, 
utan upplevde snarare att en nyfikenhet för studien växte och att de gärna ville ställa 
upp på intervju. 

Att genomföra en analys handlar, enligt Lantz (1993), om att finna mönster. Att ställa 
upp informanternas svar som data i form av tabeller tyckte vi var oerhört svårt och 
tidskrävande, men kanske skulle kunna ge en tydligare överblick av resultatet. Vi valde 
istället att avspegla och avskilja genom att se sambanden mellan informanterna fråga för 
fråga, direkt i löpande text. Vi anser att vi har närmat oss helheten utifrån de delar vi 
valt att titta på 

Studien är en kvalitativ intervjustudie och vi ansåg att vi måste begränsa oss och välja ut 
informanterna på ett välplanerat sätt. Vi valde därför informanter utifrån 
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undervisningsämne. Vi är väl medvetna om att resultatet skulle kunna bli annorlunda 
om vi valde utifrån andra undervisningsämnen, men för att få så lika från de båda
skolorna som möjligt fick urvalet bli på det här sättet. Det kan även skilja sig mellan 
olika skolor, men vi utgick från vår närmiljö och skolornas skilda förutsättningar. Vi 
upplevde intervjuerna som lugna och djupa, precis som Ely (1993) menar att 
intervjuerna kan vara om de sker i, för informanterna, lugna miljöer. 

Vi kan känna att det kan vara bra att planera in en provintervju för att se att frågor och 
utrustning fungerar i sammanhanget. Vi hade planerat att vi skulle göra en provintervju, 
men den tillfrågade hade inte möjlighet att medverka innan de åtta intervjuerna skulle 
äga rum. Intervjuerna, som tidsmässigt inte tog mer än 30 minuter att genomföra tog 
omkring 3 timmar att transkribera. Vi upplevde det oerhört tidskrävande och 
påfrestande, men insåg snart att nästa fas krävde ännu mer tid, analysfasen. Det finns 
inga givna mallar att gå efter, utan vi fick skapa en egen struktur att följa. Vi insåg då att 
det var tur att det inte var fler frågor vi hade ställt till informanterna. 

Vi anser att vi har fått svar på de frågor vi ställt, på ett ärligt och sanningsenligt sätt. Vi 
är medvetna om att informanter kan känna sig pressade till svar som de inte står för eller 
till oärliga svar för att de inte vågar gå ut öppet med sanningen. Vi tror ändå, utifrån de 
exempel som de gav oss och som vi bland annat har valt att citera, att vi har fått in 
sanningsenliga svar. Vi har valt att ta med citat i resultatet för att en omskrivning många 
gånger förhindrar att den personliga tanken från informanten försvinner. Vi känner även 
att citaten ökar tillförlitligheten. 

Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram den kvalitativa intervjustudien, som ett bra 
metodval när det handlar om att, som Starrin & Svensson (1996) beskriver det, 
fastställa, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheter eller egenskaper hos någonting.

4.2  Resultatdiskussion
Vi har valt att diskutera resultatet under två olika rubriker som är relevanta för vårt 
syfte. De två rubrikerna är: Lärarnas attityd till och erfarenhet av användningen av IKT 
i sin egen undervisning och Grunder för lärarnas förhållningssätt till användningen av 
IKT.

4.2.1  Lärarnas attityd till och erfarenhet av användningen av IKT

Vid skola A hävdar lärarna att de inte använder IKT i sin egen undervisning särskilt ofta 
och framhåller bristen på teknik och kunnande som främsta orsaken. Det är de hinder 
som även Jedeskog (1998) tar upp som de primära. Vi ser att det är något som de båda 
skolorna måste jobba med. Även om lärarna har egna datorer, så visar tidigare 
undersökningar att varannan lärare ute bland skolorna i Sverige ändå saknar dator på 
jobbet. En av lärarna på skolan uttrycker att han ibland låter bli att använda IKT,
eftersom det är omständligt. Det verkar som att de begränsade tillgångarna medför ett 
större förberedelsearbete, vilket de övriga lärarna på skolan också uttrycker när de säger 
att de tycker användningen av IKT leder till mer jobb. Detta kan bero på att tekniken 
måste bäras och flyttas längre sträckor innan användning. Vi tror att IKT kan kännas 
komplicerat på grund av ovanan att använda det. Det kan även bero på att lärarna inte 
känner sig inspirerade att utnyttja tekniken eftersom den är begränsad. Vi tror även att 
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lärarnas egna erfarenheter av IKT påverkar deras inställning till att använda det som 
pedagogiskt verktyg. Vid skola A säger sig tre av fyra lärare ha undermåliga kunskaper 
om att använda IKT i sin undervisning. Det kan, menar Alexandersson, Linderoth & 
Lindö (2001), vara så att lärarna känner sig underlägsna och att de då hellre avstår från 
IKT. De kan känna att eleverna har större kunnande än de själva.

Lärarna på skola B verkar vara av raka motsatsen, när man ser till användningen av IKT 
i undervisningen. De verkar använda tekniken ofta och känner att kompetensen hos dem 
själva är tillräckligt bra. På denna skola är tillgången till IKT god och det verkar spela 
stor roll för lärarnas attityder till användningen. Lärarna tycks inte ha reflekterat 
speciellt mycket över sitt användande av IKT, utan ser det istället som en självklarhet. 
Detta tror vi beror på att hela skolan driver en gemensam linje. Lärarna kan därför 
känna att det inte finns möjlighet att välja bort IKT och de känner trygghet i sin 
kompetens, eftersom alla andra lyckas bra. Skolans uttalade profil skapar kanske mod
hos lärarna, att utvecklas själva. Samtliga lärare framhåller att de känner stöd från 
kommun och skolledning samt att de får inspiration av varandra. Den här tryggheten i 
att använda sig av IKT i undervisningen, som lärarna har på den här skolan även om inte
alla har utbildning inom IKT, tror vi bottnar i det stöd som finns runt omkring dem.

De flesta, sju av åtta, av lärarna som intervjuades tycker att det är viktigt för eleverna att 
få använda IKT i skolan. Lärarna i skola A verkar främst tycka att konkreta färdigheter i 
de vanligast förekommande datorprogrammen är viktigt att lära eleverna. De verkar 
anse att det är teknik och inte ett verktyg som kan hjälpa till i undervisningen De menar 
att det är svårt att lära eleverna mer avancerade funktioner och program, eftersom tiden
vid datorerna är för knapp. Lärarnas fokus verkar, oavsett tid och tillgång, ligga på att 
lära eleverna använda viss programvara. Vid skola B verkar det handla om att använda 
datorerna till en datorbaserad lärmiljö. Lärarna framhåller att världen utvecklas och att 
eleverna ständigt kommer att komma i kontakt med ny teknik. På skolan strävar man 
efter att varje elev ska få ha en egen dator och man motiverar det med att tekniken 
skulle bli mer självklar och fokus skulle flyttas från datorn till innehållet. Syftet är alltså 
viktigare än tekniken. Vi tycker att detta är ett friare och mer öppet sätt att förhålla sig 
till IKT i skolan, eftersom man inte blir låst inom vissa ramar under den tiden man 
undervisar med hjälp av IKT. Lärare 4, vid skola A, och lärare 8, vid skola B, verkar 
båda tro att eleverna använder datorer mer och mer på sin fritid, men de har väldigt 
skilda sätt att se på skolans roll i denna utveckling. Lärare 4 verkar tycka att datorernas 
kapacitet överskattas och att eleverna använder dem för mycket om det blir mer 
datoriserad undervisning. Lärare 8 hävdar motsatsen, att skolan inte får bli en konstig 
plats där man använder mindre IKT än vad man gör i vardagen annars. Det är två 
intressanta synsätt på IKT som pedagogiskt verktyg. Vi tycker argumentet som lärare 8 
yttrar är viktigt. Om skolan ska bidra med att förbereda ungdomar för fortsatta studier, 
för arbetslivet och omvärlden är det viktigt att den fungerar som en del av hela 
samhället och inte avviker som speciell institution med annorlunda värderingar.

Det är konstigt, tycker vi, att endast tre av informanterna nämner satsningar som har 
utförts på att fortbilda lärare inom IKT. Det har ju som vi inledningsvis tar upp, inte 
satsats så mycket i något annat land, än vad som gjorts i Sverige, för att höja
kompetensen inom IKT. Ändå verkar kunnandet vara lågt bland lärare. Det diskuteras 
ofta kring hur utbildningen inom IKT ska ske och vi håller med Alexandersson, 
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Linderoth & Lindö (2001) när de hävdar att det i framtiden inte kommer att råda något 
tvivel om att informationsteknologi kommer att spela en betydande roll i 
utbildningssammanhang. I framtiden kommer datorer vara kopplade till lärare, som en 
del av deras yrkesidentitet. Det blir som Rystedt & Säljö (2008) lyfter fram att datorn 
blir ett yrkesredskap som kommer att användas på ett för verksamheten 
överensstämmande sätt. Vi skulle kunna ta det ytterligare ett steg, att en dator så 
småningom kommer att vara för lärare och elever vad en hammare är för en snickare. 

Stora förhoppningar knyts till användningen av IKT i skolan från omgivningen. Det är 
som Höglund & Karlsson (1998) framhäver att förtrogenhet med IT numera betraktas 
som en nödvändighet att ha med sig från skolan och därmed blir självklara.

4.2.2  Grunder för lärarnas förhållningssätt till användningen av IKT

Lärarna vid skola A påpekar flera gånger att den dåliga tillgången till tekniken hindrar 
dem från att använda den mer i undervisningen. De känner varken inspiration eller krav 
från skolledare eller kommun för att utveckla sitt användande av IKT. De verkar tycka 
att kommun och skolledning känner till lärarnas materiella begränsningar och kan därför 
inte ställa några högre krav på deras användning av IKT som pedagogiskt verktyg. Det 
är få av lärarna som verkar se detta som ett problem, utan de verkar istället acceptera 
läget.

Inte heller vid skola B, där lärarna säger sig använda IKT ofta, verkar lärarna känna sig 
inspirerade eller styrda av krav. Lärarna känner istället att IKT är en självklar del av 
undervisningen och det ekonomiska stödet från kommunen ger dem möjligheten att 
dagligen använda datorer, projektor, med mera. De framhåller även att IKT är ett 
hjälpmedel som underlättar undervisningen, vilket vi tolkar som en orsak till varför de 
använder det i sitt arbete.

Skolverket har i sina styrdokument direktiv angående användning av IKT i skolan men 
ingen av lärarna, vid någon av skolorna, verkar varken speciellt insatt i, eller styrd av 
vad som står skrivet i läroplanen och de olika ämnenas kursplaner. Inte heller verkar de
tillfrågade lärarna sätta IKT i samband med kunskap. Ingen av dem nämnde kunskap i 
samband med IKT, inte heller nämnde de att IKT kan vara ett pedagogiskt hjälpmedel. 
Vi sätter det i samband med vad Säljö (2006) anser att IKT framställs som, nämligen ett 
hot mot renodlat lärande som bygger på tyst kunskap. Däremot tycks samtliga lärare 
förknippa IKT med något vardagsrelaterat. Vi ser precis som Jedeskog, (1998) IKT som 
ett komplement till undervisningen, att den kan vara motivationshöjande och ett sätt att
öka den individuella undervisningen vilket skulle kunna leda till förbättrad inlärning. Vi 
håller också med Jedeskog om att det kan finnas möjligheter att öka socialiseringen 
genom att elever kan samarbeta med hjälp av IKT. Det blir, som Riis (2000) menar, en 
bro till andra människor att kommunicera med. För att kommunicera behöver vi inte 
längre befinna oss i samma rum, stad eller världsdel. Även relationen lärare och elev 
kan planas ut och det verkar vara en av de bakomliggande orsakerna till varför inte alla 
lärare vill använda sig av IKT. Finns det ingen kunskap om vad lärarens roll blir vet de 
inte heller hur de ska förhålla sig till IKT. Den kommunicerande varelsen, som Säljö 
(2006) beskriver människan, glöms bort.
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Det är svårt att tyda vad som egentligen styr de intervjuade lärarnas användning av IKT 
i deras egen undervisning. Det verkar som att teknikens tillgänglighet och en kollektiv 
uttalad målsättning är faktorer som kan påverka lärarnas förhållningssätt. En balans 
mellan dessa är i så fall nödvändig för att lärarna ska känna att de har materiella 
förutsättningar, inspiration och stöd för att uppnå målen. Det verkar som några av 
lärarna, främst vid skola B, besitter en inre drivkraft. Denna drivkraft kanske fler lärare 
besitter, men det krävs en yttre struktur för att den ska motiveras fram. Om en skola 
eller kommun tydligt satsar på utrustning och användningen av IKT finns i alla fall 
möjligheten att lärare och skolledare inspireras och vågar tänja på gränserna och hitta 
nya möjligheter. Detta är en hypotes som bygger på att det finns drivna och intresserade 
människor inom kommun och skola. Det verkar inte räcka med direktiv från skolverket 
för att ändra en skolas förhållningssätt till användningen av IKT.

4.3  Fortsatt forskning
Vi har reagerat över hur liten påverkan skolverkets styrdokument verkar ha på de lärare 
som deltagit i denna studie. Läroplanen har funnits sedan 1994, men ändå känns det 
som den inte har etablerat sig som en av lärarnas grunder till yrkesmässiga 
tillvägagångssätt. Det skulle därför vara intressant om fler studier gjordes kring lärares 
förhållningssätt till styrdokumenten. Vi tycker att det ska bli spännande att se den 
kommande läroplanen och hur IKT behandlas i denna. Andra studier kring samma ämne 
skulle kunna ta hänsyn till fler variabler som, till exempel, lärarnas ålder, 
yrkeserfarenhet och kanske även kön.

Det skulle vara intressant att belysa IKT inom skolan ur andra perspektiv än lärarens 
förhållningssätt. Till exempel hur IKT kan utvecklas som didaktiskt hjälpmedel, 
eftersom vi tycker att det är viktigt att IKT blir en självklar del i skolans miljö. 
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Intervjufrågor        BILAGA A

Vad är IT?

Vad är IKT?

Anser du att du har tillräckligt goda kunskaper om IKT/IT för att kunna använda det i 
undervisningen?

Vilken utbildning har du inom IKT/IT? 

Vilka andra erfarenheter har du av IKT/IT?

Tycker du att det är viktig att eleverna får använda IKT/IT i skolan? 

- Varför? 
- Vad är i så fall målet med det? 
- Vilken kompetens ska skolan ge eleverna?  

Hur använder du IKT/IT i din undervisning? 

- Ge konkreta exempel
- Vilka ev. hinder ser du? 
- Vilka ev. möjligheter ser du?

Hur stimuleras IKT/IT i kommunen, i skolan?

- Stöd? 
- Inspiration? 
- Krav?  

Hur tolkar du styrdokumenten när det gäller att få med IKT/IT i undervisningen?


